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ACTA DE LA JUNTA DE GOVERN 
 

 25 de juliol del 2018 
 
A la Casa Comuna, a les 8.30 h, del 25 de juliol del 2018, es reuneix la Junta 
de Govern, sota la presidència de l’Hble. Sra. Conxita MARSOL RIART, cònsol 
major. Després d’haver estat degudament convocada la reunió, hi assisteixen 
els membres següents: 
 
Hble. Sr. Marc PONS MARTELL, cònsol menor 
Hble. Sr. Miquel CANTURRI CAMPOS, conseller major 
Hble. Sra. Mònica CODINA TORT, consellera menor 
Hble. Sra. Maria Carme NIN SANS 
Hble. Sr. David ASTRIÉ PADILLA. 
 
S’excusa l’absència de l’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES i de l’Hble. 
Josep Antoni CORTÉS PUIG. 
 
 
Primer.  DEPARTAMENT DE SECRETARIA GENERAL  
 
A) SERVEI DE SECRETARIA GENERAL 
 
Acord: 
 
S’acorda la convocatòria d’un Consell de Comú per al proper 2 d’agost, a les 16 
h. 
 
 
S’informa: 
 
Dels temes tractats en la reunió del Comitè executiu de la Comissió del Pla 
Estratègic del Centre Històric d’Andorra la Vella. 
 
 
B) GABINET JURÍDIC 
 
Acord:  
 
S’acorda decretar la sol·licitud de Gabinet Jurídic que s’adjunta a aquesta acta. 
 
 
 
 



AJdG núm. 18/27 
25/07/2018 

 

 2 

Segon.  CONSELLERIA DE JOVENTUT, CULTURA, ESPORTS I  
PARTICIPACIÓ CIUTADANA  
 
A) DEPARTAMENT DE JOVENTUT I PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
PARTICIPACIÓ CIUTADANA 
 
Acord: 
 
S’acorda decretar la sol·licitud d’inscripció al Registre Comunal d’Associacions 
següent: 

 
Núm. 

registre  
Núm. 

expedient  Sol·licitant  Acord  

5094562 20137/2018 
Associació Sociocultural dels 
Residents Algerians Favorable 

 
 
B) DEPARTAMENT DE CULTURA 
 
ÀREA DE CULTURA 
 
Acords: 
 
1. S’acorda formalitzar l’addenda al conveni de col·laboració entre Andorra 
Turisme, SAU i el Comú d’Andorra la Vella relatiu a la celebració 
d’esdeveniments del Cirque du Soleil a Andorra. 
 
2. S’acorda la contractació directa de l’empresa VISIÓ, SL per al lloguer d’un 
escenari cobert i diferents estructures i plataformes per a la realització d’un 
concert el proper 6 d’agost, en el marc de la Festa Major 2018, per un import de 
18.500€, sense IGI (60101/226810). 
 
3. S’acorda formalitzar l’addenda al contracte de prestació de serveis signat 
amb l’empresa 4 Tiquets SL per a la venda d’entrades “on line” per als 
espectacles organitzats pel Comú.  
 
4. S’acorda la proposta de conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i el Sr. 
Teodor ARMENGOL FÀBREGA per a la cessió de drets d’autor del llibre “Més 
de cent anys del contrapàs a Andorra la Vella”. 
 
5. S’acorda la proposta de conveni entre el Comú d’Andorra la Vella i les ECIPs 
(Entitats culturals d’interès públic d’Andorra la Vella) per a la gestió del servei 
de barra de bar dels macroconcerts organitzats pel Comú d’Andorra la Vella. 
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6. S’acorda la demanda dels Castellers d’Andorra autoritzant-los a poder 
realitzar un berenar juntament amb els castellers de la Vila de Gràcia, a la 
plaça Lídia Armengol, després de l’exhibició castellera de la Festa Major, el 
proper dissabte 4 d’agost.  
 
 
C) DEPARTAMENT D’ESPORTS 
 
ÀREA D’ACTIVITATS I PROGRAMES ESPORTIUS 
 
Acords: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de les empreses 
següents per al servei de menjador de les activitats esportives del programa 
Mou-te 2018 (80101/226890): 
 

Empresa  Import € IGI incl òs 
Corrado Restaurant Italiana 7.122,72 
Restaurant l’Aigüeta 6.009,80 
Restaurant McDonald’s 4.006,53 
Bar Restaurant Estela 2.974,54 

Total  20.113,59 
 
 
ÀREA D’INSTAL·LACIONS I EQUIPAMENTS ESPORTIUS I DE LLEURE 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta de concurs nacional per adjudicar els treballs 
d’impermeabilització de la piscina exterior del Centre Esportiu dels Serradells, 
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent, 
la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
 
Tercer. CONSELLERIA DE SERVEIS PÚBLICS I CIRCULACIÓ  
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME i APARCAMENTS 
 
ÀREA DE SERVEIS PÚBLICS 
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SERVEI TÈCNIC 
 
Acords: 
 
1. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CONSTRUCCIONS MODERNES per a la reparació del paviment del passatge 
de l’Aigüeta d’Andorra la Vella, per un import de 1.787,50€, IGI inclòs 
(50210617100).  
 
2. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
CAPICSA per a la reparació de les voreres del carrer Mestre Xavier Plana, per 
un import de 21.158,62€, IGI inclòs (50210/617100). 
 
3. Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa 
COPITRAN per a la realització dels treballs de connexió a la xarxa de les 
aigües residuals de la parcel·la situada a la carretera de la Margineda, núm. 7, 
per un import de 25.762,91€, IGI inclòs (50201/607100). 
 
4. S’acorda l’ampliació de despesa derivada de l’adjudicació a l’empresa 
SIMCO, SAU dels treballs de col·locació de boques d’aigua per a la neteja dels 
carrers de la parròquia, per un import de 2.019,12€, IGI inclòs (50201/607100). 
 
 
Quart. CONSELLERIA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIA L 
 
DEPARTAMENT DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
ÀREA DE PROMOCIÓ TURÍSTICA I COMERCIAL 
 
Acord: 
 
Vista l’oferta presentada, s’acorda l’adjudicació del concurs internacional relatiu 
a la concessió de la instal·lació, organització, gestió i explotació del mercat 
artesanal de la Fira d’Andorra la Vella per a l’any 2018, a l’empresa BERKANA 
EVENTOS, SL, per un import de 8.000€ (90101/340212). 
 
 
Cinquè. CONSELLERIA DE FINANCES, COMPTABILITAT I 
ADMINISTRACIÓ  
 
A) DEPARTAMENT DE TRÀMITS, TRIBUTS I DEUTORS 
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SERVEI DE TRÀMITS I TRIBUTS 
 
Acords:  
 
1. S’acorda decretar una alta i una baixa de comerç que s’adjunten a aquesta 
acta. 
 
2. S’acorda decretar les altes de propietat que s’adjunten a aquesta acta. 
 
3. S’acorda decretar una alta de terrassa que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda decretar les altes al cens electoral que s’adjunten a aquesta acta. 
 
 
B) DEPARTAMENT DE FINANCES 
 
SERVEI DE COMPTABILITAT 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la proposta d’una transferència de crèdit de despesa de capital a la 
partida 80301/612000 (Centre Esportiu Serradells/Millora d’edificis) per un 
import de 220.000€, la qual es finança amb la disminució pel mateix import de 
la partida 80201/612000 (Estadi Comunal-Sala Polivalent/Millora d’edificis) per 
poder licitar el concurs nacional per adjudicar els treballs d’impermeabilització 
de la piscina exterior de Centre Esportiu dels Serradells, la qual s’haurà de 
sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú. 
 
2. S’acorda la proposta de les modificacions pressupostàries següents, les 
quals s’hauran de sotmetre a l’aprovació del Consell de Comú: 
 
a) Suplement de crèdit a la partida 50301/604000 (Servei d’Higiene/Vehicles) 
per un import de 140.000€ per poder treure a concurs la compra d’un vehicle 
multifuncions de neteja, el qual es finança amb la baixa de 15.000€ de la 
partida 50202/603000 (Servei d’Aigües/Instal·lacions tècniques), 7.000€ de la 
partida 50202/609000 (Servei d’Aigües/Estudis i projectes d’inversió), 21.000€ 
de la partida 50202/613100 (Servei d’Aigües/Reposició i millora de maquinària i 
equipaments), 7.000€ de la partida 50202/617210 (Servei d’Aigües/Dipòsits, 
pous i captacions), 15.000€ de la partida 50202/617211 (Servei 
d’Aigües/Renovació xarxa d’aigües), 10.000€ de la partida 50208/212000 
(Terreny Encorcers/Edificis i altres construccions), 17.000€ de la partida 
50208/603300 (Terreny Encorcers/Contenidors) i 48.000€ de la partida 
50301/603300 (Servei d’Higiene/Contenidors). 
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b) Transferència de crèdit de despesa de capital a la partida 70401/605000 
(Joventut/Mobiliari i estris) per un import de 13.260€ per poder adquirir diferent 
mobiliari per a La Central, la qual es finança amb la disminució pel mateix 
import de la partida 70401/612000 (Joventut/Millora d’edificis). 
 
3. S’acorda l’aprovació de quatre transferències de crèdit de despesa corrent, 
de diferents departaments, segons la taula següent: 
 

PARTIDA A AUGMENTAR CONCEPTE  IMPORT PARTIDA A DISMINUIR 

Escola d’Art/ 
Altres serveis 

a l’exterior 
60301/227900 

Realitzar 
vídeo 

càpsula 
150€     

      -150€ Escola d’Art/ 
Altres subminist 60301/221900 

Centre 
Esportiu dels 
Serradells/ 

Material 
d'oficina 
ordinari 

80301/220000 
Compra 
material 
d'oficina 

425€     

      -425€ 

Centre Esportiu 
dels Serradells/ 
Reemborsame
nt de dietes al 

personal 

80301/230000 

Centre de 
Congressos/ 
Maquinària, 

instal·lacions i 
equipaments 

90301/213000 Reparacions 
Centre 6.800€     

Centre de 
Congressos/ 
Carburants 
calefacció 

90301/221200 Calefacció 
Centre 3.000€     

      -7.000€ 

Alberg la 
Comella/ 
Energia 
elèctrica 

70402/221000 

      -1.700€ 

Alberg la 
Comella/ 
Neteja i 

sanejament 

70402/227000 
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      -600€ 

Alberg la 
Comella/ 

Maquinària, 
instal·lacions i 
equipaments 

70402/213000 

      -500€ 

Alberg la 
Comella/ 
Mobiliari i 

aparells tècnics 

70402/215000 

 
 
Sisè.  CONSELLERIA DE SOCIAL 
 
DEPARTAMENT DE SOCIAL 
 
ÀREA DE SOCIAL 
 
ATENCIÓ SOCIAL 
 
Acord: 
 
S’acorda formalitzar el contracte de lloguer amb la societat IMMOBILIÀRIA LES 
PLETES, SL, relatiu als locals E i D de l’edifici Pla de l’estany de Santa 
Coloma, per ubicar-hi el nou Centre de Salut de Santa Coloma, a comptar de 
l’1 de setembre del 2018, per a una durada de 5 anys, prorrogable per períodes 
de 2 anys, i per un import de 2.299€/mes, IGI inclòs, amb una carència de 6 
mesos en relació amb el pagament del lloguer, és a dir que el primer pagament 
serà l’1 de març del 2019, amb la finalitat de poder adequar els espais 
arrendats a centre de salut. 
 
 
Setè.  CONSELLERIA D’URBANISME I APARCAMENTS 
 
DEPARTAMENT DE SERVEIS PÚBLICS, URBANISME I APARCAMENTS 
 
A) ÀREA D’URBANISME I PROJECTES 
 
Acords: 
 
1. S’acorda l’aprovació de la sol·licitud número 5094298, a nom de la Sra. 
Carolina COMA COMA, relativa a la demanda de consolidació de l’edifici situat 
a la carretera de la Comella, número 126-128, d’Andorra la Vella.  
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2. S’acorda la proposta del Pla parcial de sòl urbanitzable de la unitat 
d’actuació PP-SUR-15 “Mestre Xavier Plana”, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú. 
 
3. S’acorda la relació de les obres menors que s’adjunta a aquesta acta. 
 
4. S’acorda la proposta d’Ordinació de modificació de l’Ordinació tributària 
comunal per a l’any 2018, del 29 de desembre del 2017, relatiu a l’article 39. 
Impost sobre la construcció, punt 8, Bonificacions, la qual s’haurà de sotmetre a 
l’aprovació del Consell de Comú.  
 
5. S’acorda la proposta d’adjudicació del concurs nacional, de contractació 
urgent, relatiu als treballs de construcció d’un aparcament al carrer del Valira a 
l’empresa TREBALLS PÚBLICS UNITAS, SAU, per un import de 252.483,39€, 
IGI inclòs (50101/607100), la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del Consell 
de Comú.  
 
 
B) ÀREA D’APARCAMENTS 
 
Acord: 
 
S’acorda la proposta de concurs nacional per adjudicar el subministrament i els 
treballs d’instal·lació d’elements informatius de places lliures d’aparcaments per 
a la parròquia d’Andorra la Vella, l’aprovació del plec de bases i la publicació al 
BOPA de l’edicte corresponent, la qual s’haurà de sotmetre a l’aprovació del 
Consell de Comú. 
 
 
Vuitè.  CONSELLERIA DE MEDI AMBIENT I INNOVACIÓ  
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
A) ÀREA DE MEDI AMBIENT 
 
SERVEI DE MEDI AMBIENT 
 
Acord: 
 
Vistes les ofertes presentades, s’acorda la contractació de l’empresa TOT 
CONSTRUCCIONS per als treballs d’enderroc del magatzem de la maquinària 
del servei i la demolició de la plataforma-escenari, per incrementar la zona de 
gespa i el camí de passeig i de córrer, en el marc de les actuacions de 
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renovació del Parc Central, per un import de 8.690,16€, IGI inclòs 
(50106/612000). 
 
 
B) ÀREA D’HIGIENE 
 
Acords: 
 
1. S’acorda la convocatòria d’un concurs nacional, de contractació urgent, per 
adjudicar el subministrament d’un vehicle multifuncions: fregadora decapadora 
amb aigua calenta i pala i saladora per a la treta de neu, per a l’Àrea d’Higiene, 
l’aprovació del plec de bases i la publicació al BOPA de l’edicte corresponent, 
supeditada a l’aprovació d’un suplement de crèdit pel proper Consell de Comú. 
 
2. S’acorda formalitzar l’addenda al contracte per al servei de neteja de 
diferents instal·lacions del Comú d’Andorra la Vella, relativa a la neteja dels 
nous ascensors de la Quirola, a l’empresa PRONET, SLU. 
 
 
Novè.  DEPARTAMENT DE RECURSOS HUMANS 
 
Acords: 
 
1. La contractació per promoció externa 
 
SERVEI DE CIRCULACIÓ COMUNAL 
 
Vist l’informe del Comitè Tècnic de Selecció, s’acorda la contractació del Sr. 
SZI, com a agent de l’Administració de caràcter indefinit, en la plaça d’aspirant 
d’agent de circulació, amb un període de prova de 12 mesos a comptar del 27 
d’agost del 2018, i amb un salari corresponent al 80% de la banda salarial, del 
grup funcional C, nivell 5. 
 
2. La contractació d’agents de l’Administració de c aràcter eventual 
 
DEPARTAMENT D’HIGIENE I MEDI AMBIENT 
 
ÀREA D’HIGIENE 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda la contractació del Sr. MGJ, com a 
agent de l’Administració de caràcter eventual, en la plaça d’auxiliar per a l’equip 
de xarxes i triatge, a comptar de l’1 d’agost del 2018, finalitzant la seva relació 
laboral de forma expressa i sense preavís a la cobertura de la plaça mitjançant 
el procediment habitual, i en tot cas com a màxim per una durada de 9 mesos, 
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fins al 30 d’abril del 2019, amb un salari mensual en base al 80%, del grup 
funcional C, nivell 3, i la retribució del complement específic d’higiene 
corresponent a aquesta plaça per un import de 282,15€ bruts mensuals, la qual 
es durà a terme al mes de l’inici de la contractació laboral, una vegada 
superada la formació corresponent (50301/110000). 
 
3. La finalització d’una adscripció temporal i reto rn al lloc d’origen 
 
Vist l’informe de la directora de RH, s’acorda finalitzar l’adscripció temporal de 
la Sra. BBMT, en la plaça de monitora dels espais de lleure, adscrita al 
Departament de Social, a partir del 29 de juliol del 2018, i el retorn al seu lloc 
de treball com a tècnica auxiliar en educació infantil de les escoles bressol del 
Servei a la Infància, adscrita al Departament de Social, a comptar del 30 de 
juliol del 2018, amb la mateixa classificació salarial. 
 
4. El nomenament de la consellera designada per pre sidir la Comissió 
Consultiva 
 
S’acorda nomenar l’Hble. Sra. Ester VILARRUBLA ESCALES, com a 
consellera designada per presidir la Comissió Consultiva de la Funció Pública, 
en virtut de l’article 9 de l’Ordinació de la funció pública del Comú d’Andorra la 
Vella, del 10 de desembre del 2002. 
 
 
 
Com que no hi ha cap més assumpte a tractar, s’aprova aquesta acta i s’aixeca 
la sessió a les 13.00 h. 


